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ٚ  بغحٖثـ بلٖيغ سبي ّٙ في  958تلسنغ  9ثعٖٕ بمقتض  اأم ڣتبلغ  958ت ماٝٙ تةام

ٙا 223مساحتها  التعٖإ العام للسكاڗ ڣالسكن لسنغ نسمغ حسظ  4ة5ت ڣيبلغ عٖٕ سكانها هكتا

ڣڗ اإٕامصلحغ اكتابغ عامغ ڣ للبلٖيغ  1ب ڣيضږ الهيكل التنظيم4تة2 مصلحغ ٙيغ ڣاماليغ ڣ لش

 ب ڣمصلحغ النظافغ ڣامحيط ڣمصلحغ الحالغ امٖنيغ فنيغ

لګ سلڊ امڤظفيڗ ڣ  اڗعڤ  ةتالبلٖيغ  تضږڣ  لګ سلڊ العملغ  22ينتمڤڗ  عڤنا ينتمڤڗ 

لڊ  ٚ نڤفمبڇ ٗڣ  ت)عٖٕ اأعڤاڗ من اأصناف ڣتبلغ بالتالي نسبغ التأطيڇ بالبلٖيغ ب 8تة2لګ مڤفګ شه

ٙين( 3+  2+    ، ڣتعٖ ه٘ه النسبغ ضعيفغب% 15,38 حواي ة العٖٕ امتبقي لأعڤاڗ ڣالعملغ القا

ٚيغ ڣالحڤكمغ ٚنامٌ التنميغ الحض ٙ ب طا ٚع في  ٚ في الڤضعيغ اماليغ  ڣتڤلـ الٖائ امحليغ الّنظ

عٖإها لحسابها امالي ڣمن مصٖاقيغ ڣصّحغ البياناػ  ثتة2للبلٖيغ لسنغ  حكام  ڣالتأّكٖ من 

ٚف في نفقاتهاب ڣقٖ  حكام التص ٕٙها ڣ ٙع البلٖيغ علګ تعبئغ مڤا لڊ بالتثبـ في مٖڥ قٖ ٙجغ بڢ، ٗڣ امٖ

ٚقابيغ فح٨ الحساب امالي لس لګ  ثتة2نغ شملـ اأعماڋ ال ٚفقغ لڢ باإضافغ  ڣامستنٖاػ ام

ٙاػ ميٖان ٙئ  اليغيغ للبلٖيغ ڣالقباضغ امٛيا ٚقابي بتا ٚيڄ ال ب 8تة2 ٕيسمبڇ 5ةڣ 4ةقام بها الف

ٕٙ ڣالنفقاػ لګ ماحظاػ تتعلڄ بامڤا ٜع  ٚقابغ امنج عماڋ ال فضـ   بڣ

 ڣيبيڗ الجٖڣڋ امڤالي الڤضعيغ اماليغ للبلٖيغب

ٙيڀ )ٕ( (امقابي٬ )ٕ   ثتة2-2ت-ت3فيالفڤاضل  امصا

 - - 600.948,056 تتة2فائ٬ ميڈانيغ 

 - 1.157.501,960 1.157.501,960 العنڤاڗ اأڣڋ 

 - 516.153,268 516.153,268 العنڤاڗ الثاني

ٜينغ ٙه الخ  - 921.088,554 1.252.105,566 العملياػ خا

 931.965,068 2.594.743,782 3.526.708,850 امجمڤٵ

 - - 1.071.712,409 بقايا اإستخا٥

 - 642.806,006 - اإعتمإاػ غيڇ امستعملغ

 
ٚڣ٩ ڣمساعٖع الجماعاػ امحليغ فإڗ  ٚاػ امعتمٖع من قبل صنٖڣځ الق ّش ڣحسظ ام

ٚ ااستقال ش ٕٙ العنڤاڗ اأڣڋ  للبلٖيغ غامالي يغم ٕٙ العنڤاڗ  امناب من اماڋ امشًڇڅة –)مڤا مڤا
ٚجعي   2017% خاڋ سنغ   55,40 حڤالي اأڣڋ( ٙ ام امعتمٖ من قبل   (>70%)لږ يتجاٛڣ امعيا

ٚف بالنسبغ للبلٖيغ )نفقاػ التأجيڇ ڣيبلغ الصنٖڣځب  ٚ هام٤ التص ش ٙيڀ العنڤاڗ اأڣڋ(  ةم مصا
                                                           

1
ٚاف امصإځ عليڢ    ٙع اإش ا ٙئ من قبل ٛڣ  بتتة2 كتڤبٚ 4ةبتا
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ٚف  % 44,15حڤالي  ثتة2سنغ  ڗ النسبغ القصڤڥ امحٖٕع لهام٤ التص ٙڬ من قبل في حيڗ  اإٕا
ٚڣ٩ ڣمساعٖع الجماعاػ امحليغ تبلغ  ٙيغكما  ب% 55صنٖڣځ الق  ةتبلغ نسبغ تٖاين ) الٖيڤڗ الجا

مقابل نسبغ قصڤڥ في  % 4ث,تثما قيمتڢ  ثتة2مقابي٬ العنڤاڗ اأڣڋ( البلٖيغ خاڋ سنغ 
 ّٖ  ب% 100ٕها الصنٖڣځ بـ التٖاين ح

خااػ  ااستخاصاػ،باستثنا ما يتعلڄ ببقايا ڣ         لګ عٖم ڣجٕڤ  ٚقابيغ  خلصـ اأعماڋ ال

ٜع بعنڤاڗ السنغ اماليغ  ٚف امنج ٚيغ في عملياػ القب٬ ڣالص ڗ تمّس  ثتة2جڤه من  من شأنها 

 مصٖاقيغ البياناػ امضمنغ بالحساب امالي للسنغ امعنيغب

I.  قاب عل اموارد : اأ الجزء  ال

 تحليل اموارد -ت
 العنوا اأ موارد -أ

ٕٙ العنڤاڗ اأّڣڋ للبلٖيغ خاڋ سنغ  ڣهي تتكّڤڗ  1.157.501,960ٕما جملتڢ  ثتة2بلغـ مڤا

 من امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ ڣمن امٖاخيل الجبائيغ غيڇ ااعتيإيغب 

ساسا من امعاليږ امڤّظفغ علګ  ڣبخصڤ٥ امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ فه تتأّتى 

ٚافڄ العمڤميغ فيڢ ڣعلګ  ٜام ام شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل ٙاػ ڣاأنشطغ ڣعلګ  العقا

ٚڥب ڣبلغـ  خ سٖا خٖماػ ڣمٖاخيل جبائيغ اعتيإيغ  ٙيغ ڣامعاليږ مقابل  ٚخ٨ اإٕا امڤجباػ ڣال

يٸ ه٘ه امٖاخيل:ڣيبڇٛ الجٖڣڋ امڤالٕ  563.779,379  ما جملتڢ ثتة2 ه٘ه امٖاخيل في سنغ  ي تٛڤ
 النسب % )د(  امبلغ أصناف امداخيل الجبائي ااعتيادي

ٙاػ ڣاأنشطغ  16,72 94.278,279 امعاليږ امڤّظفغ علګ العقا

ٚافڄ العمڤميغ فيڢ  ٜام ام شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل  71,95 405.651 مٖاخيل 

ٙيغ   ٚخ٨ اإٕا سٖا خٖماػمٖاخيل امڤجباػ ڣال  11,33 63.850,100 ڣمعاليږ مقابل 

ٚڥ   ة ة امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ اأخ

 ةةت 563.779,379 امجمـــــــوع

 
ٚافڄ العمڤميغ فيڢ مٖاخيل  ت ڣتمّثل ٜام ام هّږ شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل ت 

ڣيبڇٛ الجٖڣڋ امڤالي مختلڀ مكّڤناػ ه٘ه  ،2017عناصٚ امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغ في سنغ 

 امعاليږ ڣنسبهاب
اف العمومي في استلزام ام  )%(النسب  امبلغ )د( مداخيل إشغا امل العمومي البلد 

ٚفيغمٖاخيل اأسڤاځ ال  98,17 398.225 يڤميغ ڣاأسبڤعيغ ڣالظ

ٜماػ امسالخ  1,28 5.200 مٖاخيل ل

ٚ البنا ٚيڄ العام بمناسبغ حضائ شغاڋ الط  0,55 ت22ب2 ڣ معلڤم اإشهاٙ  معلڤم 

 100 405.651 امجمـــــــوع
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لګ البلٖيغ حين تږ تحصيل  ٕ بالنسبغ  هږ مٙڤ ٜمغ  ڣتمثل مٖاخيل اأسڤاځ امستل

اإعتيإيغ % من جملغ امٖاخيل الجبائيغ  70,63ڬ ما يمّثل  2017ٕ في سنغ  398.225,000

ڣ  ٙيغ  ڣ التجا سساػ ٗاػ الصبغغ الصناعيغ  ٚػ امٖاخيل بعنڤاڗ امعلڤم علګ ام للبلٖيغب ڣاستأث

ٙه   امهنّيغ ڬ  80.818,329بما قـٖ ّما امٖاخيل امتأتّيغ  14,33ٕ  % من امٖاخيل الجبائيغ ااعتيإيغب 

ٙاٿ  ٙاػ امبنيغ ڣمن امعلڤم علګ اأ  غيڇ امبنيغ، فقٖ كانـ علګ التڤالي في من امعلڤم علګ العقا

ڬ ما يمّثل تباعا 2.510,626ٕ ڣ 10.624,324 حٖٕڣ  % من ه٘ه امٖاخيلب0,44% ڣ 1,88 ٕ 

ٚافڄ  ثتة2ڣبلغـ تثقياػ سنغ  ٜام ام شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل بعنڤاڗ مٖاخيل 
ٙ البقايا لاستخا٥ البالغغ  ٕةةة,ت32ب8ة5 العمڤميغ فيڢ ما جملتڢ  ٕ في  680.349,094ڣباعتبا

شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ 2016مڤّفګ  ٙتفعـ امبالغ الڤاجظ استخاصها بعنڤاڗ مٖاخيل  ، ا
ٙه  لګ ما قٖ ٚافڄ العمڤميغ  ٜام ام  ب ڣتّږ استخا٥ 2017ٕ في سنغ  1.188.675,094ڣاستل

ڬ ما نسبتڢ  405.651,000  %ب 34,12ٕ 

ٚڥ ما  2017ا بلغـ تثقياػ سنغ كم ٙاػ ڣاأنشطغ اأخ بعنڤاڗ امعاليږ امڤّظفغ علګ العقا
ٙاػ امبنيغ في حٖٕڣ   130.458,936 جملتڢ  ٵ بيڗ امعلڤم علګ العقا ّٛ ٕ ڣامعلڤم  46.150,968ٕ تتڤ

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ ٚڥ بمبلغ   3.164,639بمبلغ  علګ اأ خ   .ٕ 81.143,329ٕ ڣ معاليږ 
ٙتفعـ امبالغ 2016ٕ في مڤّفګ   199.461,789ڣباعتباٙ البقايا لاستخا٥ البالغغ  ، ا

ٙاػ ٙه  الڤاجظ استخاصها بعنڤاڗ امعاليږ امڤّظفغ علګ العقا لګ ما قٖ ٚڥ  ڣاأنشطغ اأخ
ڬ ما نسبتڢ 94.278,279ب ڣتّږ استخا٥ 2017ٕ في سنغ  329.920,725 %ب ڣبلغـ نسبغ  28,57 ٕ 

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ علګ التڤالي استخا٥  ٙاػ امبنيغ ڣامعلڤم علګ اأ  % ڣ 3,22كل امعلڤم علګ العقا

 %ب 0,76
ما قيمتڢ  2017ڣفيما يتعّلڄ بامٖاخيل غيڇ الجبائيغ ااعتيإيغ فقٖ بلغـ في سنغ 

ٕٙ بيڗ تمٖاخيل املڊ البلٖڬت ڣتامٖاخيل اماليغ 593.722,581 ٵ ه٘ه امڤا ااعتيإيغت ٕب ڣتتڤّٛ
ساسا من امناب من اماڋ امشًڇڅ للجماعاػ امحليغب  امتأّتيغ 

ساسا من  49.616,310ما قيمتڢ  2017ڣبلغـ مٖاخيل املڊ البلٖڬ في سنغ  ٕب ڣ هي تتأتى 
ٙاػ ٚا العقا ٙڬ ڣامن في  ك % من  98,3ٕ  ممثلغ ب٘لڊ  48.781,310 حٖٕڣامعٖع للنشا٭ التجا
 اأماڅب  جملغ مٖاخيل

ٙ بقايا ااستخا٥ في  ٙتفعـ امبالغ الڤاجظ استخاصها بعنڤاڗ مٖاخيل اأماڅ بإعتبا ڣا
من جملغ % )48,33، تّږ استخاصها بنسبغ  ٕ 48.918,264لګ ما جملتڢ  تتة2مڤفګ 

 ٕ(ب 102.662,179
ٕٙ البلٖيغ بعنڤاڗ امناب من اماڋ امشًڇڅ فقٖ بلغـ  ٕب 544.106,271 ڣفي ما يتعّلڄ بمڤا
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 ثانيموارد العنوا ال-ب 
 ٕٙ ٕٙ ااقًڇا٩ ڣامڤا ٕٙ ال٘اتيغ ڣامخّصصغ للتنميغ ڣمڤا ٕٙ العنڤاڗ الثاني امڤا تشمل مڤا

ٕٙ العنڤاڗ الثاني: يٸ مڤا  امتأتيغ من ااعتمإاػ امحالغب ڣيبّيڗ الجٖڣڋ التالي تٛڤ

  
 )%( النسب امبلغ )د( الجزء

ٕٙ ال٘اتيغ   87,74 452.899,395 ڣامخّصصغ للتنميغامڤا

ٕٙ ااقًڇا٩  12,26 63.253,873 مڤا

ٕٙ امتأتيغ من ااعتمإاػ امحالغ  0 0 امڤا

 100 516.153,268 جمل موارد العنوا الثاني

 

 اموارد  عبئت -2

  تقدي اموارد -

 

ٚاػ  ٕٙها حين تڤلـ تضخيږ التقٖي حكام البلٖيغ تقٖيٚ مڤا بعنڤاڗ بع٬ لڤحٴ عٖم 

ٙ الفصل امتعلڄ ٚا ٙاػ امبنيغ ڣالفصل امتعلڄ ب الفصڤڋ علګ غ شغاڋ بامعلڤم علګ العقا مٖاخيل 

ٚافڄ العمڤميغ  ٜام ام ٚخ٨ ڣالفصل الخا٥ باملڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل مٖاخيل امڤجباػ ڣال

ٙيغ   باإٕا

ٛ اإ ڣيبيڗ الجٖڣڋ امڤالي نسبغ  ع خانجا  : ثتة2ڋ سنغ الخاصغ بالفصڤڋ ام٘كٙڤ
ا البيا ا بالدينار التقدي  نسب اإنجا )%( بالدينار اإنجا

    مجموع موارد العنوا اأ )د(

ٙاػ -  53,12 10.624,324 20.000,000 امبنيغامعاليږ امڤّظفغ علګ العقا

ٜام  - شغاڋ املڊ العمڤمي البلٖڬ ڣاستل مٖاخيل 
ٚافڄ العمڤميغ فيڢ   بام

 9,5ث ةةة,ت5تب5ة4 ةةة,ةةتبةت5

ٙيغ  ڣمعاليږ  - ٚخ٨ اإٕا مٖاخيل امڤجباػ ڣال
سٖا خٖماػ  مقابل 

 ةث ةةت,ة85ب3ت ةةة,ةة2بت9

 5ت,تت ةت3,تتتب49 ةةة,ةةةب5ث مٖاخيل املڊ البلٖڬ  -

 

توظيف امعالي - تثقيلها   إعداد جدا التحصيل 
نڢ :ت يمكن  ت2 عٖٕ خافا مقتضياػ الفصل من مجلغ الجبايغ امحليغ ال٘ڬ ن٨ علګ 

ٚسمغ بجٖڣڋ التحصيلت لږ  ٙاػ غيڇ ام ضافغ العقا ٙه عملياػ اإحصا  للجماعاػ امحليغ خا

 البلٖيغ علګ تحييڗ جٖاڣڋ التحصيل لضماڗ شمڤليغ التثقيلب تح٥ٚ 

ٙاػ امبنيغ تبيّ  قغ ڗ فبخصڤ٥ امعلڤم علګ العقا جٖڣڋ التحصيل لسنغ عٖم شمڤليغ ٕڣ

ڗ عٖٕ فصا  59تتحين بلغ عٖٕ الفصڤڋ امثقلغ به٘ا الجٖڣڋ  2017 امساكن بامنطقغ في حيڗ 
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ڗ عٖٕ الفصڤڋ غيڇ امثقلغفصا  ت3ثتنتائٌ اإحصا بلغ حسظ  ڬ  تبلغ  ثتة2بالنسبغ لسنغ  ، 

 فصاب ثث حڤالي

غياب التنسيڄ بيڗ مصالح البلٖيغ حين ا تتڤلګ امصلحغ الفنيغ بصفغ ساهږ في ٗلڊ  ڣقٖ

اػ ڣهڤ ما لږ يسمِ بتڤظيڀ  لګ قسږ اإٔا ٙخ٨ البنا امسنٖع  حالغ قائمغ في  يغ ڣمنتظمغ  ٕٙڣ

ٙ ڣك٘لڊ  ٛ لمتابعغ عٖم قيام البلٖيغ أڬ عمليغ امعاليږ امستڤجبغ حسظ ڣضعّيغ العقا نجا نهايغ 

 ٙ ٚخ٨ في حيڗ  ثتة2-5تة2خاڋ الفًڇع  خ٨ البنا امسنٖع اأشغاڋ بخصڤ٥  ڗ عٖٕ ال

ضافغ بع٬ الفصڤڋ بجٖڣڋ  بٙخصغ 4تت امسنٖع بعنڤاڗ نفس الفًڇع بلغ ڗ البلٖيغ ا تتڤلګ  علما 

ڣ بع٬  للسنغ امڤاليغالتحصيل  ٙخ٨ بنا  ا بمناسبغ تقٖم امڤاطنيڗ بمطالظ للحصڤڋ علګ 

ٙيغ   بالخٖماػ اإٕا

ڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ تحييڗ قاعٖع  لګ  ٙع  ٙ اإشا الحٖ اإٔنى ڣالحٖ اأقپ   احتسابڣتجٖ

ٙاػ  ٙاػ الخاضعغ للمعلڤم علګ العقا صناف العقا ٚبٸ امبن لكل صنڀ من  ٚجعي للمًڇ ام للثمن ام

ٙاػامبنيغ بجٖاڣڋ التحصيل  لڊ  8تة2ڣ  ثتة2امبنيغ لسنت  الخاصغ بالعقا ٚ لأ  خافاٗڣ م

ّٙ في  ثتة2لسنغ  ث39كڤمي عٖٕ الح ڗ  ثتة2ماٝٙ  28ام ڣال٘ڬ ن٨ في فصلڢ اأخيڇ علګ 

ٚع جانفي  ٚ تٖخل حيڈ التنفي٘ بٖايغ من غ   بثتة2مقتضياػ ه٘ا اأم

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ ما في لڤحٴ عٖم ح٥ٚ البلٖيغ  ثتة2لسنغ  ما يتعلڄ بامعلڤم علګ اأ

ٙتبط تطٙڤ عٖٕ  حصاعلګ  ٙاٿ  الخاضعغ للمعلڤم ڣتحييڗ جٖاڣڋ التحصيل حين غالبا ما ا اأ

لڊ  ٗڣڗ استخا٥ ڣقتيغبٗڣ ٚيڄ  ٙجغ بجٖاڣڋ التحصيل بااستخاصاػ الت تتږ عن ط الفصڤڋ امٖ

ٙيِ حين ا يتڤلڤڗ القيام به٘ا  قباڋ امطالبيڗ بامعلڤم ام٘كٙڤ علګ القيام بالتصا نتيجغ لضعڀ 

ٚا ٚاا بمناسبغ الحصڤڋ علګ شهإع  اإج  بب

فإػ البلٖيغ بأنها  لڊ باعتمإ علګ امعايناػ  بتحييڗتقڤم ڣلئڗ  جٖاڣڋ التحصيل سنڤيا ٗڣ

ٙخصغ ا  بالبنا اميٖانيغ لاحيا ڣالتنسيڄ مٸ امصلحغ الفنيغ من خاڋ متابعغ امتحصليڗ علګ 

ٙع ميٖانيغ متابعغ بلٖيغ ڗ الڤثائڄ امقٖمغ من قبل امصلحغ الفنيغ بال ٛيا تفيٖ بعٖم قيامها بأڬ 

شغاڋ  ٙخ٨ البنا امسنٖع انتها    ب ثتة2-5تة2خاڋ الفًڇع  اأشغاڋ بخصڤ٥ 

ڗ البلٖيغ لږ تتڤڋ تحييڗ قاعٖع  ٚجعي  احتسابكما  الحٖ اإٔنى ڣالحٖ اأقپ  للثمن ام

ٚبٸ  صناف الغيڇ للمًڇ ام ٙاٿ امبن لكل صنڀ من  ٙاٿ  غيڇ امبنيغالخاضعغ للمعلڤم علګ  اأ  اأ

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ لسنت  ٚ الحكڤمي عٖٕ  8تة2ڣ  ثتة2بجٖاڣڋ التحصيل علګ اأ لڊ خافا لأم ٗڣ

ّٙ في  ثتة2لسنغ  ث39 ٚ  ثتة2ماٝٙ  28ام ڗ مقتضياػ ه٘ا اأم ڣال٘ڬ ن٨ في فصلڢ اأخيڇ علګ 

ٚع جانفي    بثتة2تٖخل حيڈ التنفي٘ بٖايغ من غ
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ڗ البلٖيغ تڤلـ  ٚغږ من  ٙ ڣعلګ ال ٙ عٖع صٖا ٚا ٚخ٨ تخ٨  اػق ٚيفغ امعاليږ ام ضبط تع

ٚيطبقا مقتضياػ   للجماعاػ امحليغ في استخاصها ّٙ في  998تلسنغ  428تعٖٕ  2ناأم  3تام

ّٙ في  تتة2لسنغ  5ة8ڣعٖٕ  998تجڤيليغ   8تة2خاڋ سنغ لكنها لږ تتڤڋ  تتة2جڤاڗ  3تام

ٚخي٨ في  السابقغ لهاڣالسنڤاػ  ڬ ت ٚيڄ العامسنإ   معاليږ اإشهاٙ ڣ  خصڤ٥ اإشغاڋ الڤقت للط

ٙضاػ  ٙيغ ڣالعاماػ ڣالستائٚ ڣالعا ٙيغ ٗاػ الصبغغ التجا بڤاسطغ الافتاػ ڣاللڤحاػ اإشها

ٚيڄ العام علګ ڣاجهاػ امحّاػ امعٖع  ڣ امعّلقغ بالط ڣ امنڈلغ  ٙٛع  ڣ البا ٙع ڣالافتاػ امثبتغ  للتجا

  ڣالصناعغ ڣامهن امختلفغب

ڣ امهنيغ تڤاجڢ  فيڣ ٙيغ  ڣ التجا سساػ ٗاػ الصبغغ الصناعيغ  ما يتعلڄ بامعلڤم علګ ام

ٙځ بيڗ الحٖ اإٔنى للمعلڤم ڣامبلغ  عٖإ جٖڣڋ تحصيل الفا البلٖيغ صعڤباػ حالـ ٕڣڗ 

لګ عٖم تڤلي القباضاػ سساػ الكبڇڥ اماليغ ما عٖا  امستخل٨ب ڣيعٕڤ ٗلڊ  القباضغ اماليغ للم

ٚيغ لعملياػ بالقائماػ بالبحيڇع مڤافاع البلٖيغ ٚاجعغ التحڤيل التفصيلغ الشه  للبلٖيغ بالنظٚ ال

عاه امعلڤم بعنڤاڗ ٚع ام٘كٙڤ  ٙئ  89عٖٕ  العامغ مثلما تن٨ علګ ٗلڊ ام٘ك  998تنڤفمبڇ  تتبتا

ٙع ٙع عن الصإ ڗ البلٖيغ للمحاسبغ العامغ اإٕا علګ التنسيڄ مٸ  لږ تح٥ٚ العمڤميغب كما 

ٙنغ بيڗ مبلغ ه٘ه علګ القباضاػ اماليغ للحصڤڋ  ٚا امقا ج  امعلڤم القائماػ ڣهڤ ما ا يمكن من 

سساػ علګ امعلڤم بجٖڣڋ تحصيل امضمن  الت الحااػ تحٖيٖ بهٖف امستخلصغ ڣامبالغ ام

    اإٔنى امطلڤبب امعلڤم باعتباٙ ضافي معلڤم استخا٥ تستڤجظ

ٙاػ امبنيغ ڣ  ٙاٿ  غيڇ امبنيغ لڤحٴ تأخيڇ في تثقيل جٖاڣڋ تحصيل امعلڤم علګ العقا ڣاأ

ٙع  ٚڣ لڊ خافا مقتضياػ الفصل اأڣڋ من مجلغ الجبايغ امحليغ ال٘ڬ ين٨ّ علګ ض ٛ عمليغ ٗڣ نجا

ٚع ٙئ غ ع بتأخيڇ جانفي التثقيل بتا ٜ  3من كّل سنغ حين تږ تثقيل الجٖاڣڋ ام٘كٙڤ ٚ  3ناه  بشه

جاڋ تثقيل جٖاڣڋ تحصيل امعلڤم علګ  ٜيٖ العمل علګ تقلي٨  لګ م ڣالبلٖيغ مٖعڤع 

ٙاػ امبنيغ ڣ  ٙاٿ  غيڇ امبنيغ ڣ العقا مانغ اماڋ الجهڤيغ  اليغلتنسيڄ مٸ كّل من القباضغ امٗلڊ بااأ ڣ

ٚينب   بالقص

تتبع الديو  استخاص امعالي –  الخطايا 

 

ٙاٿ  غيڇ امبنيغ  4استخا٥ اتسږ ٙاػ امبنيغ ڣعلګ اأ  ثتة2سنغ امعاليږ علګ العقا

لګ عٖم مڤاصلغ  %5,82 %تت,5حين بلغـ علګ التڤالي ضعڀ الب ٜڥ ٗلڊ باأساٝ  باضغ القب ڣيع

ٚضائيغ اماليغ ٚحلغ ال ٚ علګ ام اػ التتبٸ حين يقتص ٚا ٚحلغ الجبڇيغب  إج لګ ام  ٙ ٚڣ  ٕڣڗ ام

                                                           
2
ٚخ٨ للجماعاػ امحليغ في استخاصهاب اڗامتعلق   ٚيفغ امعاليږ ام  بضبط تع

3
ٙئ   لګ القباضغ اماليغ بتا ع  حالغ الجٖاڣڋ ام٘كٙڤ ٙئ  ثتة2ماٝٙ  تة تڤلـ البلٖيغ   بثتة2ماٝٙ  28ڣتږ تثقيلها بتا



8 

 

نڢ  ٚع العامغ عٖٕ كما  ٙخغ في نڤفمبڇ  2خافا مقتضياػ ام٘ك ٙ  9ةة2ام بخصڤ٥ اختصا

اػ التتبٸ من٘ منطلڄ  ٚا ج ٚع  ٚاجعغ للجماعغ امحليغ ڣالت نصـ علګ: تمباش جاڋ تتبٸ الٖيڤڗ ال

ٙ تثقيل جٖاڣڋ التحصيل بالنسبغ للمعلڤم ڣڗ انتظا لڊ  السنغ ٕڣ ٙاػ امبنيغ خاصغت ٗڣ علګ العقا

مكانيغ التنسيڄ مٸ البلٖيغ بخصڤ٥ الفصڤڋ  بااعتمإ علګ جٖڣڋ تحصيل السنغ امنقضيغ مٸ 

ڗ القباضغ ا الت شهٖػ تغييڇاػ، ٙ ااعاماػ بخصڤ٥  ثتة2لږ تتڤڋ خاڋ سنغ  ماليغتبيڗ  صٖا

لګ امطالبيڗ  ٙاػ امبنيغ ڣتبليغها  اامعلڤم علګ العقا ٚيل  ثتبٖايغ من  بها  نڢ لږ يتږ 8تة2ف ب كما 

عام خاڋ نفس السنغ بخصڤ٥ ڬ  يٸ  ٙاٿ  غيڇ  تٛڤ  امبنيغباأ

ڗ نسبغ  لګ  ٙع  ٙ اإشا يعها ڣتجٖ ٙاػفي خصڤ٥ اإعاماػ الت تږ تٛڤ امبنيغ خاڋ  العقا

ّٖ   تعٖ ضعيفغ حين ثتة2سنغ   .التحصيلڋ ڣ امثقلغ بجٖجملغ الفصڤڋ  من 28,33%لږ تتع

ٜينغ ڣحيٖب ٚ بالقباضغ اماليغ عٖڋ خ نڢ يتڤف  ٚ  ڣي٘ك

نڢ تستڤجظ امبالغ امثقلغ بعنڤاڗ  9ت عٖٕ ن٨ الفصلڣ  من مجلغ الجبايغ امحليغ علګ 

ٙاػ امبنيغ خطيغ تساڣڬ  ٚع جانفي5ث,ةامعلڤم علګ العقا ٚ تأخيڇ ابتٖا من غ من  % عن كل شه

ڗ القباضغ ام نڢ تبيڗ  ا   لږ تتڤڋ  اليغالسنغ اماليغ امڤاليغ للسنغ امستڤجظ بعنڤانها امعلڤم 

بعنڤاڗ ه٘ا خطايا التأخيڇ امستڤجبغ  بعنڤاڗ مبلغڬ استخا٥  ڣما قبلها ثتة2خاڋ سنغ 

  .مامعلڤ 

ٙاػ ا مبنيغ ڣعلګ فإػ القباضغ اماليغ بأڗ ضعڀ نسظ استخا٥ امعاليږ علګ العقا

ٚئيس   ٚضائيغ فقط ڣالسبظ ال ٚحلغ ال ٙها علګ ام لګ اقتصا ٜڥ ٗلڊ باأساٝ  ٙاٿ  غيڇ امبنيغ يع اأ

ٚػ بأنها سنعمل علګ استخا٥ امعاليږ ڣالخطايا بٖايغ من  ك ٜينغ ڣحيٖب ٗڣ لګ ڣجٕڤ عٖڋ خ يعٕڤ 
 ڣتفعيلها علګ جميٸ السنڤاػ امستڤجبغب 9تة2سنغ 

اجع  -  امبني عقاراامستوجب بخصوص ال امعاليم

ڗ يقٖمڤا  نڢ يمكن للمطالبيڗ بامعلڤم  خافا ما نصـ عليڢ مجلغ الجبايغ امحليغ علګ 

ٚ بڤاسطغ اعًڇا لګ امعنييڗ باأم ٙاتها  ٚا باٹ ق نڢ يتعيڗ علګ ه٘ه اللجنغ  ٚاجعغ ڣ لګ لجنغ ام ضاتهږ 

لڊ  عام مٸ ڣصل بالتسليږ ممض  من قبل امعن ٗڣ ڣ  ٙسالغ مضمڤنغ الڤصڤڋ مٸ اإعام بالبلڤٹ 

ج لاعًڇاضاػقبل ختږ عملياػ اإحصا بالنسبغ  ٕٙع خاڋ عملياػ اإحصا ڣفي  ٚين من الڤا ل شه

ب تبيّ  ٙه عملياػ اإحصا ٕٙع خا ٙئ ااعًڇا٩ بالنسبغ لاعًڇاضاػ الڤا نغ ڗ من خاڋ التثبـ في عيّ تا

                                                                                                                                                                      

4
ٙاػامعاليږ علګ ال استخاصاػبلغـ    ٙاٿ  غيڇ امبنيغ امبنيغ عقا ٙا  10.624,324علګ التڤالي  ثتة2لګ مڤفګ سنغ  ڣاأ من جملغ  2.510,626ڣ ٕينا

ٙا ڣ 205.666,728تباعا  مبالغ مثقلغ ٙا 43.110,668ٕينا  بٕينا
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ٕ به٘ه ڗ ه٘ه اللجنغ لږ تتقيّ  5اعًڇاضا 5تيبلغ عٖٕها  8تة2- 5تة2 لفًڇعل ااعًڇاضاػمن  ٖ بما ٙڣ

ڋ امجلغ ڣهڤ ما لږ يمّك  ٚفغ م  باعًڇاضاتهږن امعًڇضيڗ من مع

ف في اأما العقاري -  التص

ڣ  ٙڬ  ڣ نشا٭ تجا ٚا امحاػ امعٖع لنشا٭ من  ٙتفاٵ بقايا استخا٥ ك ٙغږ ا نڢ  لڤحٴ 

لګ حٖٕڣ  ڣ سكن  ٚا  2017ٕ في مڤفګ سنغ  53.045,869صناعي  فإڗ . محا 2تبعنڤاڗ معيناػ ك

اػ التتبٸ الجبڇيغ  البلٖيغ لږ تتڤڋ الح٥ٚ علګ التنسيڄ مٸ القباضغ ٚا البلٖيغ للقيام بإج

ٚع العامغ عٖٕ  ع خافا مقتضياػ ام٘ك  9ةة2لسنغ  33امستڤجبغ في الغ٩ٚ خاڋ السنغ ام٘كٙڤ

ٚا  ج ٙع اتخاٗ  ٚڣ ٚاجعغ للجماعاػ امحليغ الت نصـ عل ض ٙاػ ال ٚا العقا ٕٕٚڣ ك حڤڋ تحسيڗ م

لڊ بالتنسيڄ مٸ مصالح الجماعغ ااستخا٥ الجبڇڬ لكل ٕين من الٖيڤڗ امتخّلٖع  به٘ا العنڤاڗ ٗڣ

خا   ٙفٸ قضايا استعجاليغ في  ڗ البلٖيغ لږ تح٥ٚ علګ  لګ  ٙع  امحليغ امعنيغبكما تجٖٙ اإشا

ٕينضٖ  امحاػ ّٖ  عن الٖفٸب امتل

ٙيغ في ما يخ٨ ا ٚا امحاػ التجا  تسعګسفإػ القباضغ اماليغ بأنها ستخا٥ مٖاخيل ك

جږ امبالغ امتبقيغ لاستخا٥لتتبٸ امٖنيڗ ڣ ستبالتنسيڄ مٸ مصالح البلٖيغ    بحاڣڋ التقلي٨ في 

يٚ الٖاخليغ عٖٕ كما  حڤڋ تسڤيغ امحاػ ٗاػ الصبغغ  999تلسنغ  تتاٍ منشٙڤ ٛڣ

ٙيغ ڣالصناعيغ  ٚا للمحاػ التجا مكانيغ الًڇفيٸ في معيڗ الك ڣ السكنيغ  ٙيغ ڣالصناعيغ  في التجا

ّا  %ةتحٖٕڣ  ڗ البلٖيغ لږ تح٥ٚ علګ سنڤيا  ٚا  ٚاجعغ معيناػ ك ٙيامحا  61 م في حٖٕڣ  تجا

ٛيإع سنڤيغ في حٖٕڣ  تږ اإكتفاڣ  سنڤيا %ةتنسبغ  ڬ كما ل،  %5بتڤظيڀ نسبغ  ږ يتږ تڤظيڀ 

ٛيإع سنڤيغ ٕٙها اماليغ خاڋ بمحل سكن نسبغ  لګ عٖم تمكن البلٖيغ من تنميغ مڤا ٕڥ ٗلڊ  ڣ

ٙهبمبلغ جملي  ثتة2سنغ   ببٕ 8 قٖ

امتعلڄ بتنظيږ العاقغ بيڗ  ثث9تلسنغ  ث3من القانڤڗ عٖٕ  25أحكام الفصل ڣخافا 

ٚا كل ثاثغ سنڤاػ  ٚاجعغ معيناػ الك  لږ تح٥ٚامسڤغيڗ ڣامتسڤغيڗ الت تسمِ للمالڊ بم

ٚاجعغ ٚا البلٖيغ علګ م ٕٙهاسنڤاػ ڣهڤ ما لږ يتِ للبلٖيغ تنميغ  3كل  محا  2ت معيناػ ك  بمڤا

نڢ  ٚ الٖاخليغ عٖٕ  خافا ما ن٨ّ كما  ي ّٙ في  ث3عليڢ منشٙڤ ٛڣ لږ  998تجڤيليغ  تام

لګ غايغ  ٙيغ ڣهڤ ما لږ  8تة2 شهٚ ٕيسمبڇ بٖايغتتڤڋ البلٖيغ ڣ ماكها العقا تحٖيٖ ڣاستقصا 

ٙڬ البلٖڬب ٚصيٖ العقا قيقغ حڤڋ ال  يمكن من تڤفيڇ معطياػ شاملغ ٕڣ

لګ جانظ ٗلڊ ٙيغ ڣاأماڅ البلٖيغ البلٖيغ لږ تعمل  ڣ ڣڗ العقا حٖاف لجنغ للش علګ 

لڊ خافا ما ن٨ علي تمڣهڤ ما لږ يمّك  بسالڀ ال٘كٚ ث3امنشٙڤ عٖٕ  ڢٗڣ اػ نها من  ٚا ج ام 
                                                           

5
ٚ منها    ٚ  اعًڇا٩ي٘ك ثغ مصطفى بن محمٖ بن عم ٙ بن اأميڗ  ڣاعًڇا٩ 5تة2الحفيظي سنغ مقٖم من قبل ٙڣ ٙملغ مختا السيٖع منيغ الخشناڣڬ 

ٜنيٖڬ سنغ   بتتة2ال
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ٚ اأماڅ البلٖيغ ڣمسكها الًڇسيږ بالّس  ٜيٖ العنايغ بٖفات ٙ ڣم ٙڬ ڣفتِ ملڀ خا٥ بكل عقا جل العقا

  ڣتحيينهاب

ٚاجعغ للملڊ العمڤمي ڣللملڊ  ٙه فيڢ قائمغ اممتلكاػ ال لږ تتڤڋ البلٖيغ مسڊ ٕفًڇ تٖ

ٚ  الخا٥ للبلٖيغ كتڤب  ٚ لګ غايغ مڤفګ شه ماڅ البلٖيغ بٖفتسجي ثتة2لږ تتڤڋ البلٖيغ ڣ  6تٚال 

لڊ  املڊ البلٖڬ  ب 5ث9تلسنغ  33اأساس  عٖٕ  7من القانڤڗ  3تتالفصل عليڢ خافا ما ن٨ ٗڣ

ٚ الٖاخليغ عٖٕ          ي ّٙ في  ث3ڣخافا ما ن٨ عليڢ منشٙڤ ٛڣ سالڀ  998تجڤيليغ  تام

 ٚ ٙ ال٘ك نڢ ا يتږ مسڊ ملڀ قانڤني خا٥ بكل عقا ٙ لڤحٴ  ٙع فتِ ملڀ خا٥ بكل عقا ٚڣ من ض

صل  ٚف فيڢ )مكڤناتڢ،  ٚيقغ التص ٚسږ يتضمن جميٸ الڤثائڄ امتعلقغ بڢ ڣالٖالغ علګ ط غيڇ م

ڗ  ، تنصيصاػ نقل املكيغبب(بفضا عن ٗلڊ فقٖ تبيڗ  ٚجعها، امڤقٸ، امساحغ، الحٖٕڣ املكيغ ڣم

ٙاتها امبنيغ لجتمتلڊ ڣثائڄ ملكيغ في شأڗ  البلٖيغ ا   ب8عقا

ٙيغ استقصا اأماڅ  ڣڗ العقا حٖاف لجنغ للش نها ستعمل علګ  فإػ البلٖيغ علګ 

ٙڬب اػ الًڇسيږ بالسجل العقا ٚا  البلٖيغ ڣتكليڀ محامي قصٖ القيام بإج
                   

II- قاب عل النفقا   ال
 

  نفقا العنوا اأ -1

ٛ  ا نڢ علګ العمڤميغ امحاسبغ مجلغ من 9ت2 الفصل ن٨ّ    ا البلٖيغ النفقاػ عقٖ يجڤ

ٚاقبغ تأشيڇع علګ الحصڤڋ  بعٖ ٙيڀ م  ڣثائڄ فح٨ خاڋ من تبيڗ ل٘لڊ ڣخافابالعمڤميغ امصا

ٚف  الحصڤڋ  قبل الفڤاتيڇ باستام 9ناسباػم 4ة في قامـ حين امبٖ به٘ا البلٖيغ تقّيٖ عٖم الص

 بالتأشيڇع علګ

 

نفقاػ بعٖ  تمن مجلغ امحاسبغ العمڤميغ تڤلـ البلٖيغ عقٖ  ة9خافا مقتضياػ الفصل ڣ          

ٙئ  ٜڣٕ بعٖ تا ٗڣڗ ت  ٙ صٖا علڄ ب ڣيت5تة2ٕيسمبڇ  5تانقضا السنغ اماليغ امعنيغ حين تڤلـ 

ٙئ  ٚف عٖ ثتة2ٕيسمبڇ  ت2اأمٚ بطلظ الًڈڣٕ الصإٙ بتا ٚفڄ لأمٚ بالص ٙئ 5ةتٕ ام  بتا

                                                           
ٙيغ في  6 ڣڗ العقا ماڅ الٖڣلغ ڣالش ٚڬ الٖاخليغ ڣالتنميغ امحليغ ڣ ي ٙ ٛڣ ٚا ه ال٘ڬ تّږ ضبطڢ بمقتض  ق ٚڬ  تحسظ اأنمٗڤ  بثةة2فيف

تمامڢ بالقانڤڗ اأساس  عٖٕ  7 ّٙ في  تةة2لسنغ  48مثلما تّږ تنقيڢ ڣ  بتةة2جڤيليغ  ثتام
8
ڣ امهنيغب   ٙيغ  ڣ التجا ٙ جل محاتها ٗاػ الصبغغ الصناعيغ  ٚا  علګ غ

ع عٖٕ  9 ٚ بالفاتٙڤ ٙئ  ة5تثت5يتعلڄ اأم ٙئ التأشيڇع  ثتة2ة5ة5بتا ڗ تا ع عٖٕ  ثتة2ة9ةة8ةفي حيڗ  ٙئ ةت9ت5ڣالفاتٙڤ في حيڗ  ثتة2ة4ةةتة بتا

ٙئ التأشيڇع  ع عٖٕ  ثتة2ةتتةتةڗ تا ٙئ  ة5492ڣالفاتٙڤ ڗ  ثتة2ة9ةةتتبتا ٙئ التأشيڇع في حيڗ  ع عٖٕ  ثتة2ةتتةتةتا ٙئ  ث2تتڣالفاتٙڤ بتا

ڗ   ثتة2ة5ةةة3 ٙئ التأشيڇع في حيڗ   بثتة2ة2تةت2تا
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ٙئ  8تڣطلظ الًڈڣٕ عٖٕ  ثتة2ة2تةت3 ٚف عٖٕ  ثتة2ة2تةث2بتا ٚفڄ لأمٚ بالص ٙئ  25ام بتا

ٙئ  ثتڣطلظ الًڈڣٕ عٖٕ  ثتة2ة2تةث2 ٚف ثتة2ة2تةث2بتا ٚ بالص ٙئ  24 عٖٕ امصاحظ لأم بتا

ٙئ  تتڣطلظ الًڈڣٕ عٖٕ  ثتة2ة2تةث2 ٚف عٖٕ  ثتة2ة2تة25بتا ٚ بالص ٙئ  23امصاحظ لأم بتا

ٜڣٕ ڣ  ثتة2ة2تةث2 ٙئ بطلظ ت ٚف عٖٕ  ثتة2ٕيسمبڇ  5تتا ٙئ  ةةتامصاحظ لأمٚ بالص بتا

ٜڣٕ عٖٕ  ثتة2ة2تةت3 ٙئ  ةتتڣطلظ ت ٚف  ثتة2ة2تةت2بتا ٙئ  95امصاحظ لأمٚ بالص بتا

 بثتة2ة2تةت3

حيانا ضمن الڤثائڄ          ڗ امحاسظ لږ يٖڋ  ٚف  كما تبيڗ من خاڋ اإطاٵ علګ مستنٖاػ الص

لڊ خافا مقتضياػ الفصل  ٙيڀ ٗڣ ٚع امحاسباػ بطلباػ الًڈڣٕ امثبتغ للمصا ٚسلغ لٖائ عٖٕ ام

نڢ يتعيڗ علګ امحاسبيڗ امختصيڗ تقٖيږ ت3ت  من مجلغ امحاسبغ العمڤميغ ال٘ڬ ين٨ّ علګ 

ٙع اماليغ عٖٕ  ا لګ قاٿ  امحاسباػب ڣنصـ التعليماػ العامغ لٛڤ ٙيفهږ  ثباػ مصا ٙئ  2ج  بتا

ڗ يكڤڗ طلظ  ت99تنڤفمبڇ  5 امتعلقغ بقائمغ الڤثائڄ امثبتغ للنفقاػ العمڤميغ في ه٘ا امجاڋ علګ 

ٙساڋ ٚ من ٗلڊ عٖم  طلباػ الًڈڣٕ  الًڈڣٕ ضمن قائمغ الڤثائڄ امثبتغ للنفقاػ العمڤميغب ڣي٘ك

ع عٖٕ  ٚف عٖٕ  25تالخاصغ بكل من الفاتٙڤ ٙئ  4تامصاحبغ لأمٚ بالص  ثتة2ةةتة5ةبتا

ع عٖٕ  ٚف عٖٕ  ةت9ت5ڣالفاتٙڤ ٚ بالص ٙئ  ثتامصاحبغ لأم ع عٖٕ  ثتة2ةتتة2ةبتا  ث2تتڣالفاتٙڤ

ٚف عٖٕ  ٙئ  5ةتامصاحبغ لأمٚ بالص ع عٖٕ  ثتة2ة2تةت3بتا ٚ امصاحبغ لأم ت3ڣالفاتٙڤ

ٚف عٖٕ  ٙئ  ةةتبالص  بثتة2ة2تةت3بتا

ٙع اماليغ عٖٕ  ضبطـڣ              ا ٚع التعليماػ العامغ لٛڤ  2ةمجلغ اإٔا علګ القيمغ امضافغ ڣم٘ك

ٙئ  ٙع بتا جملغ من البياناػ الڤاجظ التنصي٨ عليها علګ الفڤاتيڇ حت يتسن  ت99تنڤفمبڇ  5الصإ

ڗ جل الفڤاتيڇ الت تږ خاصها يٖاػ لتصفيغ النفقاػ ڣخاصهاب ڣخافا ل٘لڊ تبّيڗ   اعتمإها كم

ٚڥ ب  ٙيغ اأخ ٚڣ لګ بع٬ التنصيصاػ الض ٗڣڗ الًڈّڣٕ الخاصغ بها باإضافغ  ٚاجٸ   ا تتضمن م

ا  ت4ن٨ الفصل ڣ               ٚف النفقاػ  ّنڢ ت ا تص من مجلغ امحاسبغ العمڤميغ علګ 

ثباػ  لڊ بعٖ  ڣجبـ  استحقاقهږمستحقيها ٗڣ ثباػ قيامهږ بالعمل امطلڤب منهږ تب كما  لها ڣ

ٚع التعليماػ العامغ عٖٕ م ٙاػ علګ الفڤاتيڇ  ت99تلسنغ  2ة٘ك ٙع بياڗ العٖٕ امنجم للسيا ٚڣ ض

ڣ  ّڗ جل الفڤاتيڇ  اقتناعنٖ التصليِ  ّنڢ لڤحٴ  ا   ٜ ثباػ للعمل امنج لڊ كڤسيلغ  ٙ ٗڣ قطٸ غيا

ٙاػ ٚا قطٸ الغياٙ لږ تتضمن العٖٕ امنجم للسيا طاٙ ش امعنيغ  امتعلقغ بخا٥ النفقاػ في 

ع عٖٕ  ببقطٸ الغياٙ ٚ بالفاتٙڤ ٚف عٖٕ  2ڣيتعلڄ اأم ٚ بالص ٚفقغ لأم ٙئ  25ام  ثتة2ة2تةث2بتا

ع عٖٕ  ٚف عٖٕ  تةڣالفاتٙڤ ٚفقغ لأمٚ بالص ٙئ  24ام ع عٖٕ  ثتة2ة2تةث2بتا  94ثڣالفاتٙڤ

ٚف عٖٕ  ٙئ  23امصاحبغ لأمٚ بالص ع عٖٕ  ثتة2ة12ةث2بتا ٚ  2ت4ڣالفاتٙڤ امصاحبغ لأم
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ٚف عٖٕ  ٙئ  ةتبالص  بٕب 24ت,3تب ڣقٖ بلغـ القيمغ الجمليغ له٘ه الفڤاتيڇ ثتة2ة9ةة4ةبتا

ٚ  ستڤجظيكما      ٜ سڤا تعلڄ اأم ٜڣٕ  بخٖماػحًڇام قاعٖع العمل امنج ڣ ت شغاڋ  ڣ 

ٛع ڣڋ عن امغا مضا امصلحغ امنتفعغ ڣامس ستام في امڤإ  بمڤإ  ڣ امكلڀ باأشغاڋ علګ ڣثيقغ 

ڣ الخٖماػ  ڗ بع٬ الفڤاتيڇ لږ تتضمن ما يفيٖ ڣ اأشغاڋ  نڢ تبيڗ  ڣ اا  ٛ امطلڤب   ستامانجا

ع امڤإ الخاصغ بها ٚ بالفاتٙڤ ٙئ  2عٖٕ  ڣيتعلڄ اأم ع تخ٨  ثتة2ة5ةة2ةبتا كسا العملغ ڣالفاتٙڤ

ٙئ  4عٖٕ  ع عٖٕ ت ثتة2ة5ةة5ةبتا اػ ڣالفاتٙڤ ٙئ  تتعلڄ بااعتنا بالبنا تخ٨  ثتة2ة2تة28بتا

ٙيڀ الڤقايغ الصحيغ  بٕب  3ث5,3تب ڣبلغـ القيمغ الجمليغ له٘ه الفڤاتيڇ مصا

ٙفاځ تةةتةةتة22ڣبخصڤ٥ نفقاػ الفصل )   ٚا الڤقٕڤ لڤسائل النقل ت تبّيڗ عٖم  ( ش

ٕ بصفغ ٕقيقغ ڣلكم ڣثائڄ الصٚف بقائماػ تفصيليغ لڤسائل النقل ّٖ ياػ الڤقٕڤ امستهلكغ الت تح

ٚف في كمياػ الڤقٕڤ  مڤضڤٵ استعماڋ ڣسيلغ النقل ڣصفغ السائڄ مّما يعيڄ متابعغ كيفيغ التص

سنإها علګ الڤجڢ الصحيِب  امقتناع ڣالتثبـ من 

ڗ جل الفڤ ڣ      ٚفسن خاڋاتيڇ الت تږ خاصها لڤحٴ  يتږ تسجيلها بمكتظ  ږل ثتة2 غ تص

ٕڣ الفڤاتيڇ  ٙئ ٙڣ ڗ ا يسمِ من التثبـ من تڤا ٚا  الضبط الخا٥ بالبلٖيغب ڣمن شأڗ ه٘ا اإج

ٜڣٕينب  ڣمن احًڇام مبٖ اأڣلڤيغ في خا٥ ام

حٖثـ بمقتض  اأمٚ عٖٕ  ڣمن جانظ    
ُ
منحغ لفائٖع عملغ  ة98تلسنغ  تث8خٚ، 

ڗ ُتسنٖ ه٘ه  الجماعاػ امحليغ امكلفيڗ بالتطهيڇ  فٸ الفضاػ تسم منحغ اأڣساّب ڣلضماڗ  ٙڣ

ا لفائٖع العملغ  ڗ ا تخّڤڋ ه٘ه امنحغ  ٚ علګ  ابٸ من ه٘ا اأم ّٚ امنحغ مُستحّقيها، ن٨ّ الفصل ال

ّنڢ تّږ  ٚقابّيغ  فٸ الفضاػب ڣفي ه٘ا اإطاٙ بّينـ اأعماڋ ال ٚع بأعماڋ التطهيڇ ٙڣ القائميڗ مباش

لګ ه٘ه امن سنإ ٚ امبالغ امُسنٖع لهږ ٙفٸ الفضاػمكلفيڗ بأعماڋ  غيڇ  10عملغ 4حغ  ب ڣقٖ تّږ تقٖي

  ٕيناٙب ة44تفقط بـ  ثتة2بعنڤاڗ سنغ 

سنإ فإػ البلٖيغعملغ  4لفائٖع  اأڣساّمنحغ  في ما يخ٨  ٚاسغ  ڗ ٗلڊ بأ مكلفيڗ بالح

لګ  ٚ يعٕڤ  ٙ  ڣسنعمل مستقبا علګبالبلٖيغ  عملغ اختصا٥ عٖم تڤف صٖا ٚاػ عمل ڣ ٙ م٘ك صٖا

ٙاػ لفائٖع اأعڤاڗ ٚا ا من يستحقهابح٥ٚ علګ ڣست ق  ڗ ا يتمتٸ بامنحغ 
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ٚاسغ ڣتٵبځت   ٛع ڣتٙببت مكلڀ بالح ٚاسغب تمببت حافٴ مغا ستقباڋ ڣتٛبڣت مكلڀ بالح  عڤڗ 
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خٚ،     من مجلغ امحاسبغ العمڤميغ ا يتڤلګ  9ث2خافا أحكام الفصل ڣعلګ صعيٖ 

-2015لږ تتڤڋ طيلغ الفًڇع البلٖيغ  ڗ كماغ القاب٬ البلٖڬ مسڊ حسابيغ خاصغ بمكاسظ البلٖي

ٕٚ سنڤڬ القيام  2017 تهابحماي يضمنمما ا ممتلكاتها امنقڤلغ  بج   غ اممتلكاػ الت بحٛڤ

  

  نفقا العنوا الثاني -2

ٙيڀ علګ سبيل التسڤيغ بالنسبغ  ٚاقظ امصا صفقغ تعبيٖ لتحصلـ البلٖيغ علګ تأشيڇع م

ٙصفغ عٖٕ  ٚقاػ ڣمٖ اأ ٙئ  ،4تة2لسنغ  تةالط شغاڋ ه٘ه الصفقغ بتا ٚعـ في تنفي٘  حين ش

ٙئ  2014-8ة-ة3 ٙيڀ العمڤمّيغ الت تمـ بتا ٚاقظ امصا  ب2014 -1ة-ة2قبل الحصڤڋ علګ تأشيڇع م

ٙيڀ العمڤميغ  فإػ البلٖيغ بأنها ٚاقظ امصا ٚ٭ التأشيڇع امسبقغ م ستلًڈم مستقبا بش

سنإ التأشيڇع  ٙيغ قبل  ٕا ٗڣڗ   ٙ صٖا ٙيڀ العمڤميغ امسبقغڣعٖم  ٚاقظ امصا  ب م

ّٙ في  4تة2لسنغ  39ةتمن اأمٚ عٖٕ  تثڣخافا ما ن٨ عليڢ الفصل  ماٝٙ  3تام

يڤما  ة2امنظږ للصفقاػ العمڤميغ من ڣجڤب تڤفيڇ شهإع في الضماڗ امالي النهائي خاڋ  4تة2

لڊ قصٖ ضما ٙئ تبليغ الصفقغ ٗڣ  هتقٖيږ ه٘ڗ  اأشغاڋ تبيڗڗ حقڤځ البلٖيغ قبل انطاځ من تا

ٚيا٩ ڣحي الفتِ بـ غامتعلق ثتة2ةتعٖٕ لصفقغ شهٖ تأخيڇا بالنسبغ ل الڤثيقغ  34بته٘يظ حي ال

ٙئ  يڤما عام امقاڣڋ بإسنإ الصفقغ بتا في حيڗ تڤلګ تقٖيږ الضماڗ  ثتة2سبتمبڇ  28، حين تږ 

ٙئ    بثتة2 نڤفمبڇ تتالنهائي بتا
سباب تعٕڤ للمقاڣڋبٙجعـ البليغ التأخيڇ  لګ   الحاصل في تقٖيږ الضماڗ النهائي 

ٙيغ ببٖ  الصفقاػ بإسنإعام امقاڣليڗ طڤڋ امٖع الفاصلغ بيڗ  كما تبيڗ               ڣاأٗڣڗ اإٕا

ته٘يظ حي بامتعلقغ  ثتة2ةتةعٖٕ كٚ منها الصفقغ نجاٛ اأشغاڋ امتعلقغ ببع٬ الصفقاػب ي٘

ٚيا٩ ڣحي الفتِ ٙصفغ بتعبيٖامتعلقغ  4تة2ةتةعٖٕ ڣالصفقغ  ال ٚقاػ ڣمٖ اأ  اشهٖت اللتيڗ الط

 ٛ   يڤمابة8تيڤما ڣ 54 ڣمٖٕ بلغـ تباعا هماتأخيڇا في بٖ انجا

ٚڣ٭ امتعلقغ بالصفقغ عٖٕ  ٚاساػ الش لګ اآجاڋ امحٖٕع بك ٚجڤٵ  امتعلقغ  ثتة2ةتڣبال

ٚيا٩ ڣحي الفتِ  لأشغاڋ بلغ حڤالي الڤقت 11تبيڗ ڣجٕڤ تأخيڇ في القيام بعمليغ القبڤڋ  بته٘يظ حي ال

ٙئ  ة24 ڗ اإستام الڤقت للصفقغ تږ بتا ڗ اإٗڗ ببٖ  8تة2 كتڤبٚ 9تيڤما، حين تبيڗ  في حيڗ 
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ٙئ  ٚقاػ بثتة2نڤفمبڇ  ة2اأشغاڋ يحمل تا ڣمٖ  12ڣك٘لڊ الشأڗ بالنسبغ لصفقغ تعبيٖ الط

ٙصفغ بمٖينغ  ڗ اأ ڗ الڤقت لأشغاڋ شهٖ تأخيڇا بأكٌڇ من سنتيڗ  ااستامسبيبغ تبيڗ  حين تبيڗ 

ٙئ  ااستام ٙئ  ثتة2 ماڬ تتالڤقت للصفقغ تږ بتا ڗ اإٗڗ ببٖ اأشغاڋ يحمل تا  29في حيڗ 

  ب4تة2 ڣػ

ٚ عٖٕ  3ةتالفصل عٖٕ بكما لڤحٴ عٖم احًڇام امٖع امنصڤ٥ عليها  لسنغ  39ةتمن اأم

ّٙ في  4تة2 صحاب  4تة2ماٝٙ  3تام عنٖ خا٥ اأقسا٭ امٖفڤعغ علګ الحساب لفائٖع 

ٚ منها خا٥ الكشڀ الڤقت عٖٕ  .الصفقاػ ٚقاػ لصفقغ  3ي٘ك ( 4تة2ةت عٖٕ )صفقغتعبيٖ الط

ٙئ  8ثبتأخيڇ بلغ  ٛ اأشغاڋ بتا ٚف الخا٥  ثتة2ة5ةة22يڤما حين تږ انجا ٚ بالص ٙ اأم صٖا ڣتږ 

ٙئ  بها ٛ  2تللصفقغ بتأخيڇ بلغ  2عٖٕ  ڣخا٥ الكشڀ الڤقت ثتة2ة9ةة9تبتا يڤما حين تږ انجا

ٙئ  ٙئ  تتة2ة4ةة28اأشغاڋ بتا ٚف الخا٥ بها بتا ٚ بالص ٙ اأم صٖا  ب ثتة2ة8ةة2تڣتږ 
 

 ٚ ڗ يتږ ع٩ٚ  4تة2لسنغ  39ةت عٖٕ ڣخافا مقتضياػ اأم ٚ الت تن٨ علګ  سالڀ ال٘ك

قصاه  جل  ٚاقبغ الصفقاػ العمڤميغ في  يڤما ابتٖا من  ة9الختږ النهائي للصفقغ علګ لجنغ م

ٙئ القبڤڋ النهائي للطلباػ مڤضڤٵ الصفقغ تږ الڤقڤف علګ  عٖم ع٩ٚ ملڀ الختږ النهائي تا

ٙصفغ لسنغصفقغ ل ٚقاػ ڣمٖ اأ لګ غايغ  4تة2 تعبيٖ الط لڊ  ع ٗڣ نظاٙ اللجنغ ام٘كٙڤ  ةتعلګ 

نڢ  8تة2ٕيسمبڇ  ٙئ  به٘ه الصفقغالخاصغ  لأشغاڋالنهائي  ااستامتږ ب ڣي٘كٚ   جڤاڗ ت2بتا

 ب8تة2

 ٚ ٙاػ اميٖانيغ لږ تتضمن ما يفيٖ قيام البلٖيغ  ڣي٘ك ٜيا ثنا ال ڗ الڤثائڄ امقٖمغ من قبل البلٖيغ 

ٙ لجنغ الصفقاػ ٗاػ النظٚب  نظا  بع٩ٚ ملڀ الختږ النهائي له٘ه الصفقغ علګ 
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ري    نسي                                                                                                                      الجم                                                                   الت
البيئ                                     ن المحلي                                                                                                                        زارة الشؤ

 اي القصرين       
 بلدي سبيب       

 

محاسب البلدي  رّد بلدي سبيب 

 

اردة بالتقرير رد البلدي علي الماحظا  الماحظا ال
ل  ريراا ر الي ضمن الت ب ع بعض الماحظ المش اج
ص ضعف نس استخاص  دتك في خص در عن سي الص
ع ااراضي غير المبني  را المبني  لي ع الع المع
ط  رن ع المرح الرديئ ف س ال اقتص اس يعزى ذل ب
ه  حيد  د عدل خزين  ج د ال  السب الرئيسي يع

ي مك الخط ل  ن الد ف بعديد الم ع غرار دي
ي ام  ع مح ف ال اربع جم لي اض ب الم الع
نن سنعمل ع استخاص بداي  خير ف ي الت ص خط بخص

جب ام  من سن  ا المست عي ع جميع السن ت
ري سن  لنسب استخاص مداخيل كراء المحا  التج ب

 رد قابض المالي 
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لت ل ب دي قصد تتبع المدنين حيث سنح لح الب نسي مع مص
ي لاستخاص . لغ المتب يص في حج المب  الت

ئ  ث عد ادائن ببعض ال ب ع الن  رق لنسب ل ام ب
نن سنعمل ع  د ف ب التز لصرف مثل ط المثبته امر ب

با.  ئص مست  تدار مثل هذه الن
حص  دي ب مع ت الب ضع ل كن الخ المس ء ااراضي 

ين  د ع المع عتم ذل ب ي  ل التحصيل سن تحيين جدا
ني من خال  ح ال التنسي مع المص ء  الميداني لاحي

ء . ين ع رخص البن بع المتحص  مت
ل التحصيل لسن  لنسب لجدا قد ت اعداده بعد  ام ب

ء ال ي ااحص ي بعم ي   -عشر ال ت تث
ريخ  رس  بت س ال  م اس خير يرجع ب هذا الت

تركيز  ء الميداني  ي ااحص خير النسبي في عم الت
ارد الميزاني " م التصرف في م ء  GRBمنظ " ث اانت

. م لمنظ  من تحصيل المعطي ب
دي ت م ن الب ين الكراء ف ص استخاص مع ن بخص

لي نط  بض الم ل مراس ال السيد ق رس فترة ال اخرى ب
ذ  اتخ ددين لخاص م بذمت  من خال حث المت

قد ت خال سن   .  رفع عدد  ااجراءا الازم

 
 
 
 
 
  ارد  الرقاب على تحصيل الم
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ج ان ل يدفع". ي "الخر  قض
شيرة  التي تتع بعد احترا الت رير  لت اردة ب الماحظ ال

مي  المسب لمراقب ريف العم  المص
 

ق لمحر د ب  : ن التز
ع نظرا  ي ر ص  ق من الشرك في إط لمحر د ب التز

ان  ص  ارد في بداي السن خ ضعف الم غ  ع المب ارت
ع  ل المشتر ي دي من الم رد يتمثل في من الب أه م
ن اخر  ي تك ن التس ر ديسمبر لذل ف صرفه في منتصف ش

  .السن
ريخ  د بعد ت ن تز دي إصدار أذ ل الب  ديسمبر  ت

ي  ترة التكمي ن في ال لي ل ضعي الم ي ال حيث تم تس
تصر  د ت دي تك دي حيث أن الب ارد الب اضع م ذل نظرا لت
ص بعد  ان خ ر  اأع دي أج لي ع ت خال السن الم

تض ئر بم ضعي عم الحض ي   2011مرس  تس
ي  ترة التكمي ء ل جير لذل نضطر لالتج ع نسب الت ارت

. ي بعض الن  لتس
بي ضمن  ج ص غي بعض التنصيص  ال ام بخص
ع ا التسجيل بمكت  رة المنت سي لرق المنجمي ل اتير ك ال

 
 الرقاب على النفقا 
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رة ذكر جميع  يد بضر لت با ب تز مست نن سن الضبط  ف
.  المعطي

ين  ي المك ع المح ئدة عم الجم منح ل لنسب ل ام ب
د  خ ف س التي تسم منح اا ضا  رفع ال ير  لتط ب

ع ب  د ال انه  استن ن ذل يع لحراس ف ن ب عم مك
ف ال  اض ل ااربع ب العم ص,  ليس لدين عم اختص

ضا ك ل رفع ال عم ري ب ن د م م اقتض زمائ ي
با ع اصدار مذكرا عمل  سنعمل مست .هذا  ج الح
سنحرص ع ان ا يتمتع  ان  ئدة ااع اصدار قرارا ل

لمنح اا من يستح .  ب
خير ص الت ص عدد  بخص لنسب ل قتي ب في ااستا ال

خر  الذ قدر  / د ال ت ن سببه يع م ف ي
ريخ  ل بت ع حيث انت ااشغ ز المشر ل في انج الم

//  
ع تعبيد  لنسب لمشر قتي ب خر ااستا ال ص ت بخص

ن  /الطرق ص عدد  ز السنتين ف الذ تج
صي خال ذل ذل سب ب الخص رار الني  عد است
ترة.  ال

ع ع الحس  ط المدف ل خاص ااقس ص اج بخص

 

 

 

 

ان الثاني * نفقا العن  
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امر عدد  ي ب ص ع ز المدة المنص نه ت تج لسن  ف
ص   ف الحس اسب تتع خ لنسب لبعض كش ب

ض  دا من طرف صند اقر يل ااعتم جراء تح ب
ع عدة الجم ي مس   المح

ض عدد رة ان ط العر ر  /لسن تجدر ااش المش
. دي سبيب رير ايتع بب لت  اليه ب

ص عدد  ئي ل ف الخت الن ص عرض م بخص
امر  / ي ب ص ع ل المنص د الج د ت في حد ف

درة  لسن  عدد  م حيث ت  الم ي
ريخ  ئي بت ان  ااستا الن ف  ج ل م تم اح

ريخ  ئي بت ذل كم ه محدد  سبتمبر  الخت الن
المسجل بمكت الضبط تح عدد  ح  ل المص ل ااح بجد

ريخ    .سبتمبر  بت
ص عدد  لنسب ل المتع بتعبيد الطرق  / ب

ريخ  د اصدار ااذن اادار بت  //التي ش
مي  ريف العم شيرة مراق المص ل ع ت ذل قبل الحص

ريخ  دتك ان الص  //التي تم بت ف اتشرف ب
ريخ  ص بت ي ل جن الج دق ال تحص ع مص

مي   // ريف العم ع مراق المص قد اط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان الثاني   نفقا العن *   
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يه , مع  د ع ص ف  جن ع الم ته عض في ال بص
رة ان  شيرة المسب ااش با بشرط الت تز مست دي ست الب

ن اداري قبل  عد اصدار اذ مي  ريف العم راق المص لم
شيرة المسب . د الت  اسن

لص  ئي المتع ب ن الن دي الضم ص ت بخص
ريخ  /عدد يغ الص بت دتك انه قد ت تب ف ,اتشرف ب
ة اادارة بت // اف ئي ت م ن الن لضم ريخ ب

ريخ  خير قدره  //بت ذل  ا بت م  ي
يغ  ل تب دي ت رة ان الب ل مع ااش لم اسب تتع ب

ز  ل ا تتج ل مع ريخ  الص في اج اي من ت
ريخ  التي تم بت ي  دق ع  . //المص

د سن لين ب ص المدة بين اعا الم الص  بخص
ص عدد  لنسب ل دتك انه ب ف ن ااداري , اتشرف ب ااذ

ريخ  / لص بت ل ب د ت اعا الم ف
ريخ  //  //ت اصدار ااذن بت

ل في  ذل في اجل قدره  خر الم ذل بسب ت م  ي
ئي .  ن الن لضم ة اادارة ب اف  م
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ك  ي الممت رة المتع بحم ل اردة ب ماحظ ال لنسب ل ب
ص  دي بدفتر ااما الخ ب ص ل نن قمن بتسجيل الم الخ ف

ف اض م ب دي  الم الع بدفتر ااما الع ال قي الب
. ري ا بص د  بجرد المن

ر يتضمن جميع المعطي  - ص بكل ع ف خ ت فتح م
ري  ن الع ش ص به كم انن سنعمل ع احداث لجن ل الخ
مي قصد  يف مح ف ال تك اض دي ب ء ااما الب ص است

. ر لسجل الع جراءا الترسي ب ي ب  ال

 حماي الممتلكا 
 
 

 


